Příloha:

LÉKAŘSKÁ ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ
Veřejné listiny vydávané v působnosti MZ – odboru vzdělání a vědy
– podepsané JUDr. Jandou, ředitelem VZV, Mgr. Podhrázským, vedoucím odd. a zástupce ředitele VZV
– OVĚŘUJE PŘÍMO MZV
- listiny podepsané jinými oprávněnými úředními osobami - NUTNÉ OVĚŘENÍ MINISTERSTVEM
ZDRAVOTNICTVÍ


Rozhodnutí o přiznání specializované způsobilosti lékaře podle § 44 odst. 1 věta první až pátá
zákona č. 95/2004 Sb.



Rozhodnutí o přiznání specializované způsobilosti lékaře podle § 44 odst. 1 věta šestá zákona
č. 95/2004 Sb.



Rozhodnutí o přiznání specializované způsobilosti lékaře podle § 44 odst. 2 věta druhá zákona
č. 95/2004 Sb.



Rozhodnutí o přiznání specializované způsobilosti lékaře podle čl. II odst. 6 zákona č. 95/2004
Sb. ve znění zákona č. 346/2011 Sb.



Rozhodnutí o započítání odborné praxe lékaře podle § 5 odst. 8 písm. b) zákona č. 95/2004 Sb.



Rozhodnutí o započítání odborné praxe lékaře podle § 5 odst. 7 zákona č. 95/2004 Sb. zákona
č. 95/2004 Sb.



Osvědčení o získání specializované způsobilosti lékaře podle § 44 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb.



Osvědčení o získání specializované způsobilosti lékaře podle § 44 odst. 3 zákona č. 95/2004 Sb.



Osvědčení o získání specializované způsobilosti lékaře podle § 44 odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb.



Osvědčení o získání specializované způsobilosti zubního lékaře podle § 44 odst. 5 zákona č.
95/2004 Sb.



Osvědčení o získání odborné způsobilosti zubního lékaře podle § 7 zákona č. 95/2004 Sb.



Osvědčení o získání specializované způsobilosti farmaceuta podle § 11 zákona č. 95/2004 Sb.



Osvědčení o získání specializované způsobilosti farmaceuta podle § 44 odst. 7 zákona č.
95/2004 Sb.



Osvědčení o přiznání specializované způsobilosti lékaře v oboru urgentní medicína podle čl. II
odst. 4 zákona č. 346/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb.



Osvědčení o přiznání specializované způsobilosti lékaře podle čl. II odst. 5 v oboru posudkové
lékařství zákona č. 346/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb.



Osvědčení o přiznání specializované způsobilosti zubního lékaře v oboru klinická stomatologie
podle čl. II odst. 7 zákona č. 346/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb



Certifikát o absolvování základního kmene podle § 4 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb.



Diplom o specializaci lékaře podle § 21 odst. 3 zákona č. 95/2004 Sb.
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Certifikát o zvláštní odborné způsobilosti lékaře podle § 21h odst. 3 zákona č. 95/2004 Sb.



Rozhodnutí o uznání odborné způsobilosti lékaře k výkonu zdravotnického povolání na území
ČR podle § 34 zákona č. 95/2004 Sb.



Rozhodnutí o uznání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře na území
ČR podle § 35 zákona č. 95/2004 Sb.



Rozhodnutí o uznání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území ČR na
dobu určitou podle § 36 zákona č. 95/2004 Sb.



Oznámení (dopis) o výkonu zdravotnického povolání lékaře na území ČR na dobu určitou
podle § 27 zákona č. 95/2004 Sb.



Rozhodnutí o uznání odborné způsobilosti/specializované způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání na území ČR podle § 28 zákona č. 95/2004 Sb.



Osvědčení o získání odborné způsobilosti/specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického
povolání lékaře pro účely práce v zahraničí podle § 42 zákona č. 95/2004 Sb.

NELÉKAŘSKÁ ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ
Veřejné listiny vydávané Uznávací jednotkou Brno
– podepsané pověřenou osobou (Ing. Kateřina Přibylová) – NUTNÉ OVĚŘENÍ MINISTERSTVEM
ZDRAVOTNICTVÍ



Rozhodnutí o vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu;
Rozhodnutí o prodloužení platnosti osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez
odborného dohledu;



Duplikát rozhodnutí o vydání/prodloužení platnosti osvědčení k výkonu zdravotnického
povolání bez odborného dohledu;



Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání/prodloužení platnosti osvědčení k výkonu
zdravotnického povolání bez odborného dohledu;
Duplikát rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání/prodloužení platnosti osvědčení k výkonu
zdravotnického povolání bez odborného dohledu;




Osvědčení potvrzující rovnocennost dosažené kvalifikace všeobecné sestry nebo porodní
asistentky se směrnicí č. 2005/36/ES;



Osvědčení potvrzující výkon povolání všeobecné sestry nebo porodní asistentky po dobu
nejméně 3 po sobě následujících let v průběhu 5 let předcházejících dni vydání osvědčení (tzv.
nabytá práva);



Osvědčení potvrzující úroveň dosažené kvalifikace dle směrnice č. 2005/36/ES;



Osvědčení potvrzující odbornou způsobilost získanou na území ČR;



Osvědčení potvrzující specializovanou způsobilost získanou na území ČR;



Osvědčení potvrzující výkon daného zdravotnického povolání žadatele na území ČR;



Osvědčení potvrzující zdravotní způsobilost žadatele;



Osvědčení potvrzující bezúhonnost žadatele;



Duplikáty osvědčení potvrzujících odbornou kvalifikaci a jinou způsobilost;



Potvrzení platnosti registrace včetně 4-letého prodloužení pro účely prokázání v zahraničí;
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Rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pro státní příslušníky
členských států EU;



Rozhodnutí o neuznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pro státní příslušníky
členských států EU;



Duplikát rozhodnutí o uznání/neuznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pro
státní příslušníky členských států EU;



Rozhodnutí o uznání specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pro státní
příslušníky členských států EU;



Rozhodnutí o neuznání specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pro
státní příslušníky členských států EU;



Duplikát rozhodnutí o uznání/neuznání specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického
povolání pro státní příslušníky členských států EU;



Rozhodnutí o povolení výkonu daného zdravotnického povolání na území České republiky pod
odborným dohledem osoby, která má způsobilost k výkonu daného zdravotnického povolání
bez odborného dohledu na dobu určitou pro potřeby splnění adaptačního období;



Duplikát rozhodnutí o povolení výkonu daného zdravotnického povolání na území České
republiky pod odborným dohledem osoby, která má způsobilost k výkonu daného
zdravotnického povolání bez odborného dohledu na dobu určitou pro potřeby splnění
adaptačního období;



Rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pro státní příslušníky
mimo členské státy EU;



Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pro
státní příslušníky mimo členské státy EU;



Duplikáty rozhodnutí o uznání/zamítnutí žádosti o uznání způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání pro státní příslušníky členských států EU;



Rozhodnutí o povolení výkonu daného zdravotnického povolání na území České republiky na
dobu 40-ti dnů/30-ti dnů pro potřeby vykonání odborné praxe v rámci aprobační zkoušky;



Duplikát rozhodnutí o povolení výkonu daného zdravotnického povolání na území České
republiky na dobu 40-ti dnů/30-ti dnů pro potřeby vykonání odborné praxe v rámci aprobační
zkoušky;



Rozhodnutí o nezapočtení dříve absolvovaného studia do specializačního vzdělávání;



Duplikát rozhodnutí o nezapočtení dříve absolvovaného studia do specializačního vzdělávání;



Rozhodnutí o nezařazení do specializačního vzdělávání;



Duplikát rozhodnutí o nezařazení do specializačního vzdělávání;



Diplom o specializované způsobilosti a dodatek k diplomu dle NV č. 463/2004 Sb.



Diplom o specializované způsobilosti dle nařízení NV č. 31/2010 Sb.



Duplikát diplomů dle NV č. 463/2004 Sb. a dle NV č. 31/2010 Sb.

Veřejné listiny vydávané NCO NZO v rámci veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 96/2004 Sb. specializační vzdělávání
- podepsané pověřenou osobou NCO NZO - NUTNÉ OVĚŘENÍ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ
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Potvrzení o započtení dříve absolvovaného studia do specializačního vzdělávání;



Duplikát potvrzení o započtení dříve absolvovaného studia do specializačního vzdělávání;



Sdělení o zrušení specializačního vzdělávání;



Duplikát sdělení o zrušení specializačního vzdělávání;



Sdělení o zařazení do specializačního vzdělávání;



Duplikát sdělení o zrušení specializačního vzdělávání;



Výpisy studijních plánů pro uznání vzdělání v zahraničí

Veřejné listiny vydávané NCO NZO dle vyhlášky č. 77/1981 Sb. - specializační studium
- vydávalo NCO NZO - NUTNÉ OVĚŘENÍ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ


Vysvědčení o pomaturitním specializačním studiu středních zdravotnických pracovníků;



Osvědčení o pomaturitním specializačním studiu jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví
s úplným středním vzděláním pro výkon práce ve zdravotnictví;



Osvědčení o absolvování přípravy pro výkon vedoucích funkcí;



Osvědčení o absolvování přípravy středních zdravotnických pracovníků pro speciální úseky
činnosti



Duplikát vysvědčení a osvědčení o absolvování pomaturitního specializačního studia / přípravy
pro výkon vedoucích funkcí / přípravy středních zdravotnických pracovníků pro speciální úseky
činnosti.

Veřejné listiny, které jsou procesními rozhodnutí a nelze předpokládat jejich legalizace (v rámci
správního řízení ve věci)
- podepsané pověřenou osobou (Ing. Kateřina Přibylová) - NUTNÉ OVĚŘENÍ MINISTERSTVEM
ZDRAVOTNICTVÍ


žádosti o vydání/prodloužení platnosti osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez
odborného dohledu,



žádosti o vydání osvědčení potvrzujícího odbornou kvalifikaci či jinou způsobilosti do zahraničí;



žádosti o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pro státní příslušníky členských
států EU,



žádosti o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pro státní příslušníky mimo
členské státy EU,



žádosti o započtení dříve absolvovaného studia do specializačního vzdělávání,



žádosti o zařazení do specializačního vzdělávání):


Veřejné listiny vydávané MZ/VZV:
- Podepsané pověřenou osobou ( Mgr. Šmídovou – MZ, vedoucí oddělení VZV/2) - NUTNÉ OVĚŘENÍ
MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ
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Rozhodnutí o přiznání odborné /specializované způsobilosti dle § 96 odst. 1 zákona č. 96/2004
Sb.



Duplikát rozhodnutí o přiznání odborné /specializované způsobilosti dle § 96 odst. 1 zákona č.
96/2004 Sb.



Rozhodnutí o přiznání specializované způsobilosti podle § 56 odst. 7 či § 57 odst. 7 zákona č.
96/2004 Sb.



Duplikát rozhodnutí o přiznání specializované způsobilosti podle § 56 odst. 7 či § 57 odst. 7
zákona č. 96/2004 Sb.



Rozhodnutí o přiznání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle
ustanovení čl. VIII, bodu 1, zákona č. 189/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb.



Duplikát rozhodnutí o přiznání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle
ustanovení čl. VIII, bodu 1, zákona č. 189/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb.



Rozhodnutí o přiznání odborné způsobilosti adiktologa podle ustanovení čl. VIII bodu 2 zákona
č. 189/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb.



Duplikát rozhodnutí o přiznání odborné způsobilosti adiktologa podle ustanovení čl. VIII bodu 2
zákona č. 189/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb.



Rozhodnutí o přiznání specializované způsobilosti zrakového terapeuta podle ustanovení čl.
VIII bodu 3 zákona č. 189/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb.



Duplikát rozhodnutí o přiznání specializované způsobilosti zrakového terapeuta podle
ustanovení čl. VIII bodu 3 zákona č. 189/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb.

Podepsané JUDr. Jandou, ředitelem VZV, - OVĚŘUJE PŘÍMO MZV


Rozhodnutí o nepřiznání odborné /specializované způsobilosti dle § 96 odst. 1 zákona č.
96/2004 Sb.



Duplikát rozhodnutí o nepřiznání odborné /specializované způsobilosti dle § 96 odst. 1 zákona
č. 96/2004 Sb.



Rozhodnutí o nepřiznání specializované způsobilosti podle § 56 odst. 7 či § 57 odst. 7 zákona č.
96/2004 Sb.



Duplikát rozhodnutí o nepřiznání specializované způsobilosti podle § 56 odst. 7 či § 57 odst. 7
zákona č. 96/2004 Sb.



Rozhodnutí o nepřiznání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle
ustanovení čl. VIII, bodu 1, zákona č. 189/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb.



Duplikát rozhodnutí o nepřiznání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání
podle ustanovení čl. VIII, bodu 1, zákona č. 189/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb.



Rozhodnutí o nepřiznání odborné způsobilosti adiktologa podle ustanovení čl. VIII bodu 2
zákona č. 189/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb.



Duplikát rozhodnutí o nepřiznání odborné způsobilosti adiktologa podle ustanovení čl. VIII
bodu 2 zákona č. 189/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb.



Rozhodnutí o nepřiznání specializované způsobilosti zrakového terapeuta podle ustanovení čl.
VIII bodu 3 zákona č. 189/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb.



Duplikát rozhodnutí o nepřiznání specializované způsobilosti zrakového terapeuta podle
ustanovení čl. VIII bodu 3 zákona č. 189/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb.
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Rozhodnutí o nezařazení do specializačního vzdělávání podle § 58 odst. 4 zákona č. 96/2004
Sb.




Duplikát rozhodnutí o nezařazení do specializačního vzdělávání podle § 58 odst. 4 zákona č.
96/2004 Sb.
Diplom o specializované způsobilosti dle NV č. 463/2004 Sb.



Diplom o specializované způsobilosti dle nařízení NV č. 31/2010 Sb.



Duplikát diplomů dle NV č. 463/2004 Sb. a dle NV č. 31/2010 Sb.



Rozhodnutí o udělení/prodloužení platnosti akreditace k uskutečňování vzdělávacího
programu pro obor specializačního vzdělávání, certifikovaného kurzu, akreditovaného
kvalifikačního kurzu podle § 49 odst. 8 zákona č. 96/2004 Sb.



Duplikát rozhodnutí o udělení/prodloužení platnosti akreditace k uskutečňování vzdělávacího
programu pro obor specializačního vzdělávání, certifikovaného kurzu, akreditovaného
kvalifikačního kurzu podle § 49 odst. 8 zákona č. 96/2004 Sb.



Rozhodnutí o neudělení/neprodloužení platnosti akreditace k uskutečňování vzdělávacího
programu pro obor specializačního vzdělávání, certifikovaného kurzu, akreditovaného
kvalifikačního kurzu podle § 49 odst. 8 zákona č. 96/2004 Sb.



Duplikát rozhodnutí o neudělení/neprodloužení platnosti akreditace k uskutečňování
vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání, certifikovaného kurzu,
akreditovaného kvalifikačního kurzu podle § 49 odst. 8 zákona č. 96/2004 Sb.

Podepisované ministry zdravotnictví - NUTNÉ OVĚŘENÍ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ


Rozhodnutí o vyhovění žádosti o odstranění tvrdosti dle § 91b zákona č. 96/2004 Sb.



Duplikát rozhodnutí o vyhovění žádosti o odstranění tvrdosti dle § 91b zákona č. 96/2004 Sb.



Rozhodnutí o nevyhovění žádosti o odstranění tvrdosti dle § 91b zákona č. 96/2004 Sb.



Duplikát rozhodnutí o nevyhovění žádosti o odstranění tvrdosti dle § 91b zákona č. 96/2004
Sb.

Veřejné listiny vydávané IPVZ v rámci veřejnoprávní smlouvy dle zákona
č. 96/2004 Sb. - specializační vzdělávání
- podepisuje pověřená osoba IPVZ - NUTNÉ OVĚŘENÍ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ





Sdělení o zařazení do specializačního vzdělávání podle § 58 odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb.
Potvrzení o započtení dříve absolvovaného studia do specializačního vzdělávání podle § 57
odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb.
Potvrzení o započtení odborné praxe do specializačního vzdělávání podle § 57 odst. 4 zákona č.
96/2004 Sb.
Sdělení o ukončení specializačního vzdělávání;

Veřejné listiny vydávané IPVZ dle vyhlášky č. 77/1981 Sb. - specializační studium
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– podepisovala pověřená osoba IPVZ - NUTNÉ OVĚŘENÍ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ


Osvědčení o absolvování speciální průpravy pro speciální úseky činnosti
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